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SWYDD DDISGRIFIAD 
 
 
TEITL Y SWYDD:   Seicolegydd Cynorthwyol 

Band 4 (£21,089) 
 
ADRAN:    Cyflenwi Gwasanaeth 
 
ORIAU GWEITHIO:  Llawn amser / 37.5 awr yr wythnos 
 
 
TREFNIADAU SEFYDLIADOL 
 
ATEBOL I:   Cyfarwyddwr Gofal 
     Yn atebol yn glinigol i’r Seicolegydd Ymgynghorol  
 
ADRODD I:   Seicolegydd/Seicotherapydd mewnol 
 
 
DIBEN Y SWYDD:  
 
Gweithio fel rhan o Dîm Clinigol Grŵp Gofal Treherne i gefnogi a gwella gofal seicolegol proffesiynol 
defnyddwyr gwasanaeth o fewn Grŵp Gofal Treherne drwy: 
 

a) ddarparu asesiadau ac ymyriadau seicolegol dan arweiniad dyddiol y Seicolegydd/Seicotherapydd 
mewnol, dan oruchwyliaeth Seicolegydd Ymgynghorol, mewn awyrgylch a all fod yn emosiynol ac 
anghyfeillgar iawn. 

 
b) darparu cymorth medrus mewn gweinyddiaeth glinigol gysylltiedig, cynnal archwiliadau, casglu 

ystadegau a datblygu prosiectau archwilio a/neu ymchwil. 
 

c) Gweithio gyda'r timau staff i ddatblygu dulliau therapiwtig sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn. 
 
 
DYLETSWYDDAU A CHYFRIFOLDEBAU CRAIDD: 
 
Clinigol: 

 

 Gweinyddu asesiadau seicolegol seiliedig ar brotocol, mesurau hunan-adrodd, graddfeydd sgorio a 
chyfweliadau, gyda defnyddwyr y gwasanaeth, aelodau o'r teulu ac eraill sy'n ymwneud â gofal y 
defnyddwyr gwasanaeth. Mae hyn yn aml yn gofyn am eistedd mewn safle cyfyngedig lle mae gofyn 
canolbwyntio am gyfnodau hir. 
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 Sgorio a dehongli canlyniadau asesiadau seicolegol ac ysgrifennu adroddiadau i'w cyflwyno i weithwyr 
proffesiynol eraill ac asiantaethau allanol. 
 

 Cynorthwyo i ddarparu ymyriadau seicolegol a all fod yn seiliedig ar grwpiau neu unigolion, neu wedi’u 
cynnal gan staff gofal a chymorth 

 

 Cysylltu â gweithwyr proffesiynol eraill (e.e. gweithwyr cymdeithasol, staff gofal a chymorth, staff 
clinigol, ac asiantaethau allanol. 

 

 Cymryd rhan mewn cyfarfodydd amlddisgyblaethol priodol a chyfrannu. 
 

 Darparu arweiniad a chyngor, gyda chefnogaeth gan y Seicolegydd/Seicotherapydd mewnol, y 
Seicolegydd Clinigol Ymgynghorol a’r Cyfarwyddwr Gofal mewn materion clinigol i'r timau gofal i sicrhau 
canlyniadau da i ddefnyddwyr gwasanaeth presennol a darpar ddefnyddwyr. 
 

 Archwilio ffyrdd newydd ac arloesol o wella canlyniadau unigolion gyda’r Cyfarwyddwr Gofal a’r 
Rheolwyr Tîm. 

 
Addysgu, hyfforddiant a goruchwyliaeth: 
 

 Derbyn a cheisio goruchwyliaeth glinigol reolaidd yn unol â chanllawiau ymarfer proffesiynol. 
 

 Datblygu sgiliau a chymwyseddau sy'n cynorthwyo i gyflawni dyletswyddau cyfredol. 
 

 Gweithio'n annibynnol gyda goruchwyliaeth, cynllunio a threfnu gweithgareddau sy'n gysylltiedig â 
defnyddwyr gwasanaeth ac ymchwil megis sesiynau gyda defnyddwyr gwasanaeth, cyfarfodydd gyda 
gweithwyr proffesiynol eraill a thasgau archwilio a gwerthuso, ond eto'n cydnabod yr angen i geisio 
rheolaeth ac arweiniad pan fo angen. 
 

 Cyfrannu at hyfforddi a chefnogi staff eraill mewn gofal seicolegol. 
  
Ymchwil: 

 

 Cynorthwyo'n rheolaidd i ddylunio a gweithredu archwiliadau clinigol, ymchwil a gwerthuso yn ôl yr 
angen. 
 

 Mynd ati i gasglu, cofnodi a dadansoddi data yn rheolaidd a chynhyrchu adroddiadau a chrynodebau, gan 
ddefnyddio rhaglenni TG ac ystadegol. 
 

 Chwilio llenyddiaeth seiliedig ar dystiolaeth ac ymchwil. 
 

Cyffredinol: 

 Cyfrannu at ddatblygu a chynnal y safonau ymarfer proffesiynol uchaf, trwy gymryd rhan weithredol 
mewn rhaglenni datblygu a hyfforddi Datblygiad Proffesiynol Parhaus (CPD) mewnol ac allanol, mewn 
ymgynghoriad â rheolwyr proffesiynol a gweithredol. 
 

 Cynnal y safonau uchaf o ran cadw cofnodion clinigol ac ysgrifennu adroddiadau yn unol â chodau 
ymarfer proffesiynol gweithdrefnau Cymdeithas Seicoleg Prydain a Grŵp Gofal Treherne Cyf. 
 

 Paratoi deunyddiau prawf a chymhorthion gweledol yn ôl yr angen. 
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 Ymgymryd â dyletswyddau gweinyddol penodol yn ôl yr angen. 
 

 Lleihau'r risg iddyn nhw eu hunain drwy fabwysiadu ymddygiadau priodol ym mhresenoldeb defnyddwyr 
gwasanaeth 

 
GOFYNION CYFFREDINOL Y SEFYDLIAD 
 
Cymhwysedd 
Rydych chi'n gyfrifol am gyfyngu eich gweithredoedd i'r rhai yr ydych chi’n teimlo y gallwch eu cyflawni. Os oes 
gennych chi unrhyw amheuon am eich cymhwysedd wrth gynnal eich dyletswyddau, dylech siarad â'ch rheolwr 
llinell/goruchwyliwr ar unwaith. 

 
Goruchwyliaeth 
Pan fydd y sefydliad proffesiynol priodol yn nodi gofyniad mewn perthynas â goruchwyliaeth, cyfrifoldeb 
deiliad y swydd yw sicrhau cydymffurfiaeth â'r gofyniad hwn. Os oes gennych chi unrhyw amheuaeth am 
fodolaeth gofyniad o'r fath, siaradwch â'ch Rheolwr Llinell. 
 
Rheoli Risg 
Mae'n elfen safonol o’r rôl ac yn gyfrifoldeb i holl staff Grŵp Gofal Treherne eu bod yn cyflawni rôl ragweithiol 
tuag at reoli risg yn eu holl gamau gweithredu. Mae hyn yn golygu asesiad risg o bob sefyllfa, cymryd camau 
priodol ac adrodd ar bob digwyddiad, damwain agos a pherygl. 

 
Rheoli Cofnodion 
Fel gweithwyr Grŵp Gofal Treherne, rydych chi'n gyfreithiol gyfrifol am yr holl gofnodion rydych chi'n eu 
casglu, eu creu neu eu defnyddio fel rhan o'ch gwaith o fewn Grŵp Gofal Treherne (gan gynnwys iechyd 
cleifion, ariannol, personol a gweinyddol), boed ar bapur neu ar gyfrifiadur. 

Ystyrir pob cofnod o'r fath yn gofnodion cyhoeddus, ac mae gennych chi ddyletswydd gyfreithiol o 
gyfrinachedd i ddefnyddwyr gwasanaeth (hyd yn oed ar ôl i weithiwr adael Grŵp Gofal Treherne). Dylech 
gysylltu â'ch rheolwr llinell os oes gennych chi unrhyw amheuaeth bod y cofnodion yr ydych chi’n gweithio 
gyda nhw yn cael eu trin yn gywir. 

 
Gofynion Iechyd a Diogelwch 
Mae gan holl weithwyr Grŵp Gofal Treherne ddyletswydd gofal statudol am eu diogelwch personol eu hunain a 
diogelwch pobl eraill y gallai eu gweithredoedd neu eu hepgoriadau effeithio arnynt. Mae'n ofynnol i weithwyr 
gydweithredu â'r rheolwyr i alluogi Grŵp Gofal Treherne i gyflawni ei ddyletswyddau cyfreithiol ei hun ac i 
adrodd am unrhyw sefyllfaoedd peryglus neu offer diffygiol. 

 
Datganiad Hyblygrwydd 
Dim ond amlinelliad o'r swydd sydd o fewn y Disgrifiad Swydd hwn ac felly nid yw'n rhestr fanwl o 
ddyletswyddau a chyfrifoldebau. Bwriedir i'r Disgrifiad Swydd felly fod yn hyblyg a gall gael ei adolygu a'i 
ddiwygio os bydd unrhyw amgylchiadau yn newid, ar ôl ymgynghori â deiliad y swydd. 
 

 
Cyfrinachedd 
Mae'n ofynnol i holl weithwyr Grŵp Gofal Treherne gynnal cyfrinachedd llym yn ymwneud â materion 
defnyddwyr y gwasanaeth, materion cwmni a phob mater sy'n gysylltiedig â gwaith bob amser, yn unol â 
pholisïau ysgrifenedig Grŵp Gofal Treherne. 
 
Ni ddylai unrhyw weithiwr rannu gwybodaeth bersonol amdano’i hun na gweithwyr eraill tra yn yr amgylchedd 
gwaith, gan gynnal ffiniau proffesiynol bob amser. 
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GRŴP GOFAL TREHERNE 
DISGRIFIAD SWYDD 

 
 
Mae’r Disgrifiad Swydd hwn yn ddogfen gyfreithiol.  
 
A fyddech cystal â’i llofnodi i nodi eich bod wedi darllen a deall eich disgrifiad swydd: 
 
 
Llofnod……………………………………………………… 
 
Enw Llawn…………………………………………………… 
 
Dyddiad…………………………………………………………. 
 

 


